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MIESIĘCZNIK GMINNY

Powstanie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie
Dużym jest z punktu widzenia dzieci i młodzieży
największym osiągnięciem V kadencji samorządu.
Z punktu widzenia dorosłych będzie to uzyskanie
dofinansowania w wysokości ok. 130 mln zł
z Funduszu Spójności na rozbudowę sieci
wodno‑kanalizacyjnej!
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130 milionów dla gminy!

Gmina to nasza wspólna sprawa…

Zakończono procedurę oceny
wniosku dotyczącą dofinansowania największej inwestycji w historii
naszej gminy. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice” otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w wysokości ok. 130 mln zł.
W pierwszych dniach listopada do
Prezesa Zarządu GPK
„Eko-Babice”
wpłynęło pismo od przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
w którym poinformowano, że nasz projekt spełnił
wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia i może
otrzymać wsparcie ze
środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego współfinansowania I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko dla potencjalnych beneficjentów. Nadesłany dokument przedstawiamy obok.
Pomimo że formalnie
wniosek aplikacyjny tego
projektu został złożony do
Narodowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w listopadzie ubiegłego roku, to
prace nad jego przygotowaniem trwały od 2007 r.
Polegały one na opracowaniu studium wykonalności, przygotowaniu projektów technicznych oraz zezwoleń na
budowę, a także na skompletowaniu
różnego rodzaju uzgodnień i decyzji śro-

Dobiega końca piąta kadencja
samorządu gminnego, która zbiega się w czasie z dwudziestoleciem
funkcjonowania samorządów w Polsce. Nowy ustrój umożliwił harmonijny rozwój wielu regionów kraju
– rozwój infrastruktury, przemiany społeczne i gospodarcze. Dzięki
nowym możliwościom działania, w
których już nie partia, a sami mieszkańcy zdobyli realny wpływ na kierunek przemian zachodzących w ich
otoczeniu, rozwinęła się także babicka gmina. Dynamika rozwoju tych terenów nabrała tempa szczególnie w ostatniej kadencji samorządu. O podsumowanie tego okresu poprosiliśmy Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka.

dowiskowych zgodnie z wymogami Funduszu Spójności. Równolegle dzięki posiadanym środkom finansowym przekazanym na ten cel przez gminę Stare Babice Jednostka Realizująca Projekt mogła
od połowy 2007 roku realizować zadania inwestycyjne, dla których uzyskano
zezwolenia na budowę.
Jednym z nich była budowa nowej
Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie

– Dziś nasza gmina jest jedną
z najlepszych w Polsce, z czego to
wynika?
– Na pozycję babickiej gminy na
arenie ogólnopolskiej złożyło się kilka
czynników. Po pierwsze mieliśmy dobry
początek. Mam na myśli to, że w 1990
roku przeważającą ilością głosów wybory wygrała grupa reformatorska związana z Komitetem Obywatelskim. Z jej
szeregów wyłoniono pragmatycznego
i bardzo dynamicznego lidera – Stanisława Zająca, który został Wójtem Gminy. Potrafił on doskonale współpracować
z ówczesną Radą Gminy, a nadany 20 lat
temu kierunek rozwoju jest kontynuowany do dzisiaj.

Małym. Równolegle z realizacją tej kluczowej inwestycji w kolejnych latach
wykonaliśmy sieci kanalizacji sanitarnej
w wielu miejscowościach na terenie naszej gminy.
Czytaj str. 

Wybory samorządowe 2010
Wiele osób zadaje sobie pytanie, na
kogo głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Komu powierzyć gospodarowanie gminą, powiatem, województwem…
Moim zdaniem za wyborem konkretnej
osoby powinny przemawiać jej dokonania.
Warto zadać kandydatowi na radnego, wójta, marszałka proste pytania: co robił przez
ostatnie 5-10 lat? Jakie ma osiągnięcia? Na
czym się zna i w jaki sposób może pomóc
lokalnej społeczności?
Krągłe słówka i dobre chęci nie załatwią nam funduszy unijnych i kolejnych inwestycji. Pustosłowie nie rozwiąże lokalnych
problemów. Zdaniem prof. Jerzego Regul-



skiego – współtwórcy nowego ustroju Polski, także upartyjnienie samorządów, które
obserwujemy w wielu polskich gminach, źle
służy demokracji i idei samorządności, którą
stale próbuje się ograniczać. Przejawem takich ograniczeń jest chociażby pozbawienie
lokalnej gazety samorządowej możliwości
darmowej publikacji tekstów wyborczych,
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dotyczących osób kandydujących na stanowiska w radach gmin i powiatów, a także
na stanowiska wójtów i burmistrzów. Niektórzy politycy próbowali nawet wprowadzić zakaz wydawania gazet samorządowych! Nie dajmy się wpuścić w maliny.
Pójdźmy na wybory i głosujmy mądrze!
Marcin Łada

– Był Pan jednym z najbliższych
współpracowników Wójta Zająca?
– Tak, to przy nim uczyliśmy się samorządności. Był dla nas wszystkich
wzorem. Niestety zmarł po pięciu latach
urzędowania, kontynuujemy jednak wytyczony przez niego kierunek. Warto zauważyć, że podobnie jak na początku,
tak i później, przez 20 lat nie było specjalnych zawirowań, jeśli chodzi o organy gminy – o Radę Gminy, a wcześniej
Zarząd Gminy. Wszystkie organy władz
gminnych działały sprawnie. Byliśmy zawsze wolni od partii politycznych, co po-

zwoliło uniknąć niepotrzebnych podziałów, które paraliżują pracę wielu polskich
samorządów. Mogliśmy kontynuować
podjęte działania przez kilka kadencji, co
także stworzyło warunki do racjonalnego i dynamicznego rozwoju gminy.
– O pracy samorządu świadczy
również praca Urzędu Gminy.
– To prawda, już dawno osiągnęliśmy
stabilizację, jeśli chodzi o czołowe etaty
i funkcje kierownicze w Urzędzie Gminy.
Stworzyliśmy zespół dobrych, fachowych
kadr, które stale podnoszą swoje kwalifikacje. Zdecydowana większość pracowników posiada wyższe wykształcenie
i uzyskuje także dodatkowe potrzebne
specjalizacje w ramach realizacji unijnych
projektów szkoleniowych z Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
– Rada Gminy jest miejscem,
w którym dochodzi nieraz do żywiołowych dyskusji…
– Można stwierdzić, że jest ciałem
politycznym o zróżnicowanej orientacji
i dlatego dochodzi tam do naturalnych
sporów. Jednak zdecydowaną większość
radnych cechuje wysoka kultura polityczna i spory toczy się w sposób cywilizowany. Były oczywiście i trudniejsze momenty. W poprzedniej kadencji zarysował

się ostry podział wśród radnych. Spór
dotyczył możliwości ubiegania się gminy
o dofinansowanie z Funduszu Spójności
największego projektu wodno-kanalizacyjnego o wartości 175 mln zł netto.
Spór przeniósł się także na piątą kadencję. Kilku radnych protestowało przeciw
temu projektowi i nawet zagłosowało
przeciwko jego podjęciu. Dziś widać, jak
bardzo się mylili!
Większość radnych wykazała się
pragmatyzmem i głosowała za projektem, dzięki temu już za kilka tygodni
uzyskamy pierwsze kwoty z refundacji,
które złożą się na około 130 mln zł unijnego dofinansowania.
Wypada mi tylko podziękować tym
radnym, którzy głosowali za przyjęciem
projektu „Uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Stare Babice”. To ich przemyślanej decyzji będziemy zawdzięczać niezwykłe przyspieszenie rozwoju gminy w następnej kadencji.
Blisko 100% powierzchni będzie miało
kanalizację!
– Jakie jeszcze inne czynniki spowodowały rozwój naszej gminy?
– Oczywiście czynniki obiektywne
– naturalne walory gminy, jej wspaniałe
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie
Warszawy, blisko Centrum, a jednocześ-

Konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej
3 listopada w remizie borzęcińskiej OSP przeprowadzono konkurs pt.
„Pracuj Bezpiecznie” dotyczący wiedzy z dziedziny BHP podczas pracy
rolniczej. Jego organizatorem był Urząd Gminy w Starych Babicach, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnego i Placówka Terenowa KRUS w Błoniu.
Celem konkursu było upowszechnienie wśród rolników zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia i życia oraz uświadomienie zagrożeń w przypadku nieprzestrzegania zasad BHP w rolnictwie.
Przedstawiciele organizatorów utworzyli komisję konkursową. Urząd Gminy reprezentowali: kierownik Piotr Czajkowski i Milena Skoczyńska z Wydziału
Ochrony Środowiska, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolnego: Teresa Młynarczyk – st. specjalista i Marta Kowalska – doradca rolny, obecna była również Zofia
Rutkowska – kierownik Terenowego Zespołu Doradców Rolnych w PWZ. dok. str. 7
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nie blisko Puszczy Kampinoskiej. Czyste
środowisko, piękne krajobrazy, bliskość
rynku pracy – spowodowały, że są to
atrakcyjne tereny do zamieszkania – ten
czynnik bardzo sprzyja inwestycjom.
Gmina, stawiając na rozwój gospodarki mieszkaniowej, stworzyła szeroki
front inwestycyjny, który jest elementem stymulującym osiedlanie się nowych
osób na tym terenie. Daliśmy ludziom
dobre warunki do inwestowania, zamieszkania i egzystencji. Złożyły się na
nie: odpowiedni poziom usług publicznych – dobre przedszkola, szkoły, dobra
obsługa petenta w Urzędzie Gminy, wysoki poziom służby zdrowia. Stworzyliśmy także warunki dla rozwoju kultury,
sportu, rekreacji. W rezultacie powstała
ogromna pula czynników sprzyjających
dobremu poziomowi życia.
– Kilka lat temu gmina otrzymała tytuł Mistrza Zrównoważonego
Rozwoju?
– To prawda. Zrównoważony, harmonijny rozwój gminy zawdzięczamy
odpowiedniemu planowaniu. Nic na naszym terenie nie dzieje się przypadkowo.
Dysponujemy planami długookresowymi
i krótkookresowymi. Wśród tych pierwszych należy wymienić „Strategię Rozwoju Gminy”, Wieloletni Plan Inwestycyjny,
plany zaopatrzenia w energię elektryczną i gazową, plany zagospodarowania
przestrzennego: „Studium Kierunków
i Uwarunkowań” oraz „Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego”.
Nawiązując do „Studium”, docelowo
zakłada się taki rozwój gminy, że za około 30 lat będzie tu zamieszkiwać ok. 40
tys. osób. Należy zatem już dziś myśleć
perspektywicznie i tak właśnie działamy.
Np. Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie, podobnie jak cała rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego została
zaplanowana tak, aby mogła dobrze
spełniać swoją rolę również w przyszłości. Nie inwestujemy tylko na dzisiaj!
Podobnie było ze Stacją RPZ, którą kilka lat temu zaprojektowano modułowo:
gdy będzie przybywać odbiorców prądu,
będzie przybywać transformatorów.
Myślę, że przewidując rozwój każdej gminy, ważne jest, aby nie planować doraźnie. Trzeba myśleć perspektywicznie, dzięki temu np. nie musimy
niszczyć nowych dróg, by w pasie drogowym budować kanalizację. Zawsze
najpierw budujemy infrastrukturę wodno-ściekową, a dopiero potem modernizujemy drogi.
Przykładem perspektywicznego planowania jest chociażby pozostawienie
wolnego korytarza w naszej gminie na
przyszłą drogę wojewódzką i linię szynową. Wszystko to odbywa się w ścisłej
współpracy z samorządami: powiatowym i wojewódzkim.



– Rozmawiając z radnymi, często
słyszy się stwierdzenie, że była to
rekordowa kadencja. Jak należy to
rozumieć?
– Podsumowując piątą kadencję samorządu, rzeczywiście możemy stwierdzić, że była ona rekordowa. Zobaczmy,
jak wiele powstało w tym czasie inwestycji komunalnych: nowe przedszkole
w Bliznem Jasińskiego, nowy Ośrodek
Zdrowia w Starych Babicach, Strefa Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.
Jednocześnie to właśnie w tym czasie
rozpoczęto, wspomniany już wcześniej,
największy projekt w historii babickiej
gminy – „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej…” o wartości 175
mln zł (netto), realizowany przy dofinansowaniu w wysokości ok. 130 mln zł
z Unii Europejskiej. Szeroki strumień funduszy napłynie do nas od roku 2011. Zakończenie projektu przewidziano w roku
2013.
Wspomniany projekt jest sukcesem
tej kadencji, co prawda
nakłady
inwestycyjne
będą wykonane w większości po roku 2010, ale
cała praca organizacyjna, czyli przygotowanie aplikacji, uzyskanie
pozwoleń od właścicieli gruntów, projektów
technicznych, uzyskanie
decyzji środowiskowych,
pozwoleń na budowę,
a zatem najtrudniejszy
etap inwestycji, wykonywano od 2007 r. Oczywiście jednocześnie rozpoczęto inwestycje wodno-kanalizacyjne w ramach tego
projektu, o wartości ok. 35 mln zł. Wykonano je ze środków własnych. Będą
refundowane po podpisaniu umowy, co
nastąpi w nadchodzących tygodniach.
– W tej kadencji samorządu bardzo poprawiła się estetyka naszej
gminy. Pojawiły się skwery, place
zabaw i kwitnąca roślinność na rondach…
– Jest to przejaw szerszego planu
działania dotyczącego realizacji inwestycji bezpośrednio podnoszących standard
życia na naszym terenie. Właśnie w ten
plan działań wpisuje się powstanie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym, gdzie są realizowane zadania z zakresu medycyny, sportu i rekreacji. Ok.
4 tys. dzieci jest monitorowanych pod
kątem wad postawy. Powstały również
dwa nowe boiska w Zielonkach, jedno
ze sztuczną nawierzchnią, trybunami
i oświetleniem. Dziewięć naszych drużyn
piłkarskich – od najmłodszych do oldbojów – ma gdzie trenować. Dzięki temu
już pojawiły się dobre wyniki w różnych
klasach rozgrywek. Nasi piłkarze grają
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nawet w 4. lidze. Powstało także wiele
skwerów, zieleni parkowej…
– Ktoś mógłby jednak zapytać,
czemu wydajemy pieniądze na tereny zielone, skoro jeszcze nie wszystkie nasze drogi są wyremontowane.
Czy nie powinniśmy z tym zaczekać?
– Myślę, że to dobre pytanie. Otóż
jedno nie wyklucza drugiego. Budowa skwerów nie hamuje budowy dróg,
ponieważ powstawanie infrastruktury
drogowej jest limitowane nie tylko czynnikami finansowymi. Nie wszystkie ulice
można obecnie modernizować, najpierw
bowiem trzeba wykonać infrastrukturę
podziemną. A zatem po pierwsze budujemy kanalizację, a dopiero później
drogi. Nie znaczy to oczywiście, że nic
nie robiliśmy na drogach w ciągu ostatnich lat, o tym zagadnieniu opowiem za
chwilę. Dbamy o zrównoważony rozwój
gminy, ważna jest nie tylko infrastruktu-

ra techniczna, ale również infrastruktura społeczna, ekologiczna i estetyczna.
Przyszedł czas na realizację potrzeb wyższego rzędu. Wszyscy mamy prawo żyć
w pięknym otoczeniu.
W gminie przybyło skwerów w tej
kadencji i będzie przybywać nadal. Niektóre mają charakter parkowy (w Starych
Babicach), a inne – sportowo-rekreacyjny. Jak np. w Borzęcinie, gdzie jest staw
z rybami, a już niebawem powstanie
tam najnowocześniejszy w gminie plac
zabaw dla dzieci, który będzie wybudowany ze środków UE w ramach Lokalnej
Grupy Działania.
Wiele naszych inwestycji w tej kadencji dotyczyło nie tylko terenów zielonych,
lecz także ekologii. Zaczynając od rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej, poprzez
ocieplenie budynków szkolnych, wymianę okien i wymianę kotłów na energooszczędne z rekuperacją – te wszystkie
inwestycje przyczyniają się do oszczędności energii. Dodatkowo w budynkach
szkoły i przedszkola w Starych Babicach
wybudowano nowy dach dwuspadowy,
a także przeprowadzono tam kapitalny
remont kuchni, stołówki i sanitariatów
(zgodnie ze wszystkimi wymogami UE)

za ok. 1,5 mln zł. Łącznie wszystkie wydatki inwestycyjne w tej kadencji wyniosły ok. 119 mln zł.
– Pomówmy teraz o działaniach
na naszych drogach.
– Oczywiście. Warto przypomnieć,
że na terenie gminy mamy drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Za ich
stan odpowiadają zatem różne samorządy. Współpracujemy ze wszystkimi,
pomagając nie tylko w fazie projektowej,
ale również finansowo i materialnie, co
powoduje, że mamy drogi o lepszym
standardzie niż w innych gminach. Np.
przy modernizacji ul. Warszawskiej (drogi wojewódzkiej nr 580) współpracowaliśmy z inwestorem, przekazując nieodpłatnie tereny pod przystanki i instalacje
odwadniające. Dziś droga ta na naszym
terenie ma wyższy standard niż w gminie Leszno. Podobnie współpracujemy
przy modernizacji ul. Sikorskiego (drogi
woj. nr 898), po zakończeniu prac projektowych w przyszłym roku powstaną
wzdłuż niej chodniki, ścieżka rowerowa
i rondo w Klaudynie. Ścisłą współpracę
realizujemy także w przypadku ul. Sobieskiego (drogi woj. nr 718), przebiegającej przez Borzęcin i Topolin. Modernizacja tej drogi rozpocznie się także w przyszłym roku.
Przykładem dobrej współpracy z samorządem powiatowym jest realizacja
inwestycji dotyczącej przebudowy ul.
Akacjowej w Koczargach Starych. Partycypujemy w 50% kosztów modernizacji
tej drogi powiatowej, dzięki temu może
być ona wykonana już teraz. Wcześniej
uczestniczyliśmy finansowo w modernizacji ul. Ogrodniczej, która także jest
drogą powiatową.
Warto zauważyć wysiłek gminy w budowaniu dróg gminnych. W ostatniej kadencji od podstaw wybudowaliśmy bądź
zmodernizowaliśmy ulice: Graniczną,
Pocztową i Piłsudskiego, Kresową, Mjr.
H. Dobrzańskiego „Hubala”, Kościuszki,
Kutrzeby, Łaszczyńskiego. Wiele dróg
gminnych zostało utwardzonych destruktem bitumicznym – ich łączna długość w tej kadencji wyniosła 47 km!
Trzeba wiedzieć, że na terenie gminy
znajduje się ok. 100 km dróg gminnych,
od dróg gruntowych, poprzez utwardzone destruktem, aż do asfaltowych. Gmina zajmuje się ich konserwacją, sprzątaniem, a także utrzymaniem zimowym.
Na bieżąco utwardza również gruntowe
drogi gminne kruszywem. Utwardzanie
dróg stało się procesem ciągłym, gdyż
w wyniku dynamicznego rozwoju gminy
zwiększa się ilość terenów budowlanych
i dróg stale przybywa.
– Jakie jeszcze zagadnienia należałoby uwzględnić, podsumowując
kończącą się kadencję samorządu?

– Warto wiedzieć, że to właśnie
w tej kadencji poczyniliśmy wiele starań, aby poprawić bezpieczeństwo na
naszym terenie. Powstała Straż Gminna,
zorganizowaliśmy dodatkowe służby ponadnormatywne w Policji, utworzyliśmy
także punkt wyczekiwania dla karetki Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego. Przed szkołami i w miejscach, gdzie
często dochodziło do wypadków, postawiliśmy fotoradary. To wszystko spowodowało, że w naszej gminie poziom bezpieczeństwa rośnie, a powołana Straż
Gminna zapewniła dodatkowo porządek
na tym terenie.
Mamy coraz więcej linii autobusowych. Przez lata rozwinęła się komunikacja zbiorowa, od stycznia 2011 roku
zostaną uruchomione trzy dodatkowe
linie autobusowe. Będą to linie z Łomianek poprzez Lipków i Babice do Ożarowa
Mazowieckiego, linia wewnętrzna z Borzęcina do Babic i kolejna, która będzie
wydłużeniem linii 726 z ul. Radiowej do
Klaudyna.
Jesteśmy dumni również z naszej
oświaty. Wszystkie budynki placówek
edukacyjnych zostały zmodernizowane
i ocieplone. Nasze szkoły są bardzo dobrze wyposażone, a 70% kadry pedagogicznej posiada najwyższe stopnie awansu zawodowego (nauczyciele mianowani
i dyplomowani). Otwarte ostatnio przedszkole w Bliznem Jasińskiego rozwiązało
problem braku miejsc dla dzieci, z którym borykaliśmy się w ostatnim czasie.
Placówka przyjęła 150 dzieci i jest jednym z najnowocześniejszych obiektów
tego typu w naszym powiecie.
Chciałbym
również
wspomnieć
o tym, że w tej kadencji opracowaliśmy
nowy model opieki zdrowotnej w naszej
gminie. Powstał nowoczesny Ośrodek
Zdrowia w Starych Babicach, w którym
za darmo można wykonać wiele badań
i korzystać z fizykoterapii. Liczba lekarzy
pierwszego kontaktu została znacząco
zwiększona, mamy również kilku lekarzy specjalistów. Poprawiła się ogólna
dostępność opieki medycznej, a wprowadzenie komputeryzacji do Ośrodka
sprawiło, że szybko i w dogodnym terminie można dostać się do określonego
lekarza. Po godz. 18:00 w celu lepszego
wykorzystania pomieszczeń udostępnia
się gabinety specjalistom prowadzącym
prywatne praktyki, co daje pacjentom
możliwość szybkiego dotarcia do specjalisty, bez czekania w kolejkach.
Aktualnie modernizowany jest również
Ośrodek Zdrowia w Borzęcinie Dużym.
Dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowym w Starych Babicach
zorganizowaliśmy punkt wyczekiwania
karetki Powiatowej Stacji Ratownictwa
Medycznego. Dziś mieszkańcy naszej
gminy mają zagwarantowaną szybką
pomoc medyczną.
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– Wspominał Pan również o działalności kulturalnej…
– Sadzę, że także na tym polu mamy
duże osiągnięcia. Życie kulturalne naszej gminy odbywa się w placówkach
edukacyjnych, w domach parafialnych
itp., w których wieczorami organizuje
się różnorodne przedsięwzięcia. Od lat
jesteśmy współorganizatorem festiwalu
„W Krainie Chopina”, pomagamy też
w funkcjonowaniu stowarzyszeń pożytku
publicznego, których działa na naszym
terenie już ponad dwadzieścia – z czego
pięć realizuje zadania gminy. Organizacje te prowadzą działalność kulturalną,
rozwijają zainteresowania mieszkańców
gminy, prowadzą również działalność
sportową, jak np. Klub Karate UKS „Rensei Borzęcin”, który na tegorocznych
Mistrzostwach Świata Karate Shotokan
we Włoszech zdobył 16 medali, w tym
9 złotych.
W dziedzinie kultury mamy także
ambitne plany na przyszłość. Odkupiliśmy za niewielką kwotę budynek w Starych Babicach od Fundacji Innowacja,
w którym miała działać wcześniej wyższa
uczelnia. Zleciliśmy jego przeprojektowanie, niestety opóźniło się ono z winy
wykonawcy. Niebawem projekt będzie
zakończony. W budynku będzie funkcjonować nowoczesny ośrodek kulturalno-sportowy z basenem. Powstanie tam
nowoczesna biblioteka, sala widowiskowa, sala do tańca, pracownie plastyczne,
a nawet kręgielnia i obserwatorium astronomiczne.
Myślę, że warto również wspomnieć
o planach dotyczących góry w Klaudynie, powstałej po dawnym wysypisku
śmieci. Wspólnie z Warszawą planujemy
stworzyć tam w następnych latach wielofunkcyjny ośrodek sportowy, w którym
znajdą się trasy narciarskie, rynna snowboardowa i ścieżki rowerowe.
Na zakończenie działalności V
kadencji samorządu gminy Stare Babice chciałbym serdecznie podziękować wszystkim współpracownikom,
radnym gminy i mieszkańcom za
współpracę i wszechstronną pomoc
udzielaną mi w ciągu ostatnich 4 lat
wytężonej pracy.
Podczas spotkań z mieszkańcami
gminy omawialiśmy wspólnie zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju tych
terenów – wiem, że wielu z Państwa popiera określony przez samorząd kierunek
przemian. Mogę zatem stwierdzić, że
sukces naszej gminy na arenie ogólnopolskiej jest również Państwa sukcesem.
Dziękuję za wszystkie dobre wspólne
działania zmierzające do rozwoju naszej
gminy – Ziemi Babickiej – naszej małej
Ojczyzny.
Rozmawiał Marcin Łada
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Z Sesji Rady Gminy
XLIV Sesja Rady Gminy Stare Babice odbyła się 4 listopada br. Podczas obrad radni podjęli 30 uchwał.
Na początku sesji członkowie RG
przyjęli „Sprawozdanie z realizacji celów
strategicznych określonych w Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare
Babice do roku 2020”. Dokument ten zawiera informację na temat dotychczasowych działań przeprowadzonych w tym
zakresie, przedstawia dynamikę zmian w
rozwoju społeczno-gospodarczym gminy w latach 2002-2009 oraz stopień zaawansowania realizacji celów strategicznych, do których należą:
1)
Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania – poprzez
rozwój infrastruktury, usprawnienie komunikacji, poprawę bezpieczeństwa
oraz właściwą urbanizację;
2)
Przyciągnięcie inwestycji z zewnątrz, aktywizacja gospodarcza mieszkańców oraz zwiększenie dochodów
gminy;
3)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie lokalnych
inicjatyw oraz rozwój bazy sportowej,
rekreacyjnej i edukacyjnej.
Następnie radni podjęli decyzję w
sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice, w zakresie części wsi: Borzęcin Duży i
Borzęcin Mały (między ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką) oraz Zielonki
Wieś i Koczargi Nowe (południowa strona ulicy Warszawskiej), a także południowej części wsi Klaudyn.
Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły zatwierdzenia „Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starych Babicach”
oraz „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i
Przemocy Domowej na rok 2011”.
Radni zadecydowali także o trybie i
sposobie powoływania i odwoływania
członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz
ustalili warunki jego funkcjonowania.
Następnie określili szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami po-

zarządowymi projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej.
W dalszej części obrad radni zaaprobowali zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej.
Wyrazili ponadto negatywną opinię na temat przedłożonego projektu
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warszawa. Decyzja radnych wynikała z pojawiających się w dokumencie nieścisłości, dotyczących gminy Stare
Babice. Błędnie określono m.in. granice
aglomeracji Warszawa na naszym terenie oraz długość istniejącej i planowanej
do wybudowania sieci kanalizacyjnej.
Radni podjęli następnie decyzje w
sprawie nieodpłatnego nabycia we wsi
Latchorzew: gruntu stanowiącego drogę wewnętrzną oraz działek od Przedsiębiorstwa Handlowo-Budowlano-Usługowo-Produkcyjnego „POLON” Sp. z
o.o. (przeznaczonych pod infrastrukturę
techniczną i tereny zieleni urządzonej).
Podczas XLIV sesji Rada Gminy przyjęła również uchwały w sprawie zakupu
gruntów od Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Starych Babicach (pod poszerzenie drogi gminnej i stanowiącego część
„Alei Dębów Katyńskich”) oraz w kwestii
najmu w drodze przetargu nieruchomości w Borzęcinie Dużym, przeznaczonej
na świadczenie usług medycznych. Radni wyrazili ponadto zgodę na obciążenie nieruchomości gminnej w Klaudynie
służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN „Przyjaźń” S.A.
W czasie obrad członkowie RG pozytywnie zaopiniowali projekt zawarcia
przez gminę Stare Babice umowy (na
okres przekraczający rok budżetowy) na
wykonanie w latach 2010-2012 scalenia
i podziału nieruchomości w części wsi
Janów oraz zaangażowania środków finansowych na realizację tego zadania w
wysokości 102 tys. zł w 2011 i 20 tys. zł
w 2012 roku.
Radni ustalili ponadto zasady nadawania nazw ulicom, placom i innym

Rolnicy potrafią korzystać ze środków UE
obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Stare Babice oraz nazwali imieniem gen. Klemensa Rudnickiego drogę położoną w Janowie.
Kolejne uchwały dotyczyły spraw podatkowych. Określono wysokości stawek
podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz zasady zwolnień z tych opłat. Radni zmienili ponadto
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
zarządzanych przez gminę Stare Babice.
Następnie członkowie RG przyjęli regulamin korzystania z gminnych placów
zabaw znajdujących się na naszym terenie.
Odrzucili również wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr
XLIII/408/10 Rady Gminy Stare Babice.
W dalszej części sesji dokonano zmian
w uchwale dotyczącej określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za I półrocze roku budżetowego.
Przedstawiciele Rady określili ponadto szczegółowe zasady, sposób i tryb
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających gminie Stare Babice.
Następnie wyrazili zgodę na zawarcie
umowy (na okres przekraczający rok budżetowy) na udostępnienie usługi monitoringu ruchu drogowego za pomocą
urządzenia fotoradarowego.
Ostatnie uchwały podjęte podczas
XLIV sesji dotyczyły kwestii budżetowych
– przekazania z budżetu gminy Stare Babice dotacji celowej dla Gminnej Spółki
Wodnej „Babice” oraz zmian w uchwale
budżetowej na rok 2010.
Na zakończenie radni odrzucili wniosek sołtysa wsi Stare Babice w sprawie
urządzenia terenu rekreacyjnego dla
starszych dzieci i młodzieży ze środków
z funduszu sołeckiego na rok 2011. Decyzja ta była spowodowana niespełnieniem przez wniosek warunków określonych w art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu
sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r.

Placówka ARiMR w Wojcieszynie wypłaca najwięcej środków na Mazowszu!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje i rozpatruje
wnioski składane przez rolników od roku
2004. W kampanii 2010 r., w Biurze Powiatowym ARiMR Warszawa Zachód z/
s w Wojcieszynie zostały złożone 7443
wnioski o przyznanie płatności, z czego
60% to wnioski złożone przez rolników
z Warszawy, a 40% – wnioski złożone
przez rolników z powiatu warszawskiego zachodniego.
Od 1 grudnia 2010 roku do rolników
sukcesywnie będą wysyłane decyzje o
przyznaniu płatności w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego. Przewidywane
stawki płatności w kampanii 2010 wynoszą: dla jednolitej płatności obszarowej
562,09 zł/ha, natomiast dla uzupełniającej krajowej płatności bezpośredniej do
upraw podstawowych 327,28 zł/ha.
Podkreślenia wymaga fakt, iż coraz
więcej rolników korzysta z innych programów pomocowych, do których należą: Przedsięwzięcia Rolnośrodowiskowe i
Poprawa Dobrostanu Zwierząt, Zalesianie Gruntów Rolnych oraz Renty strukturalne.
Od 2009 roku bardzo podniósł się
standard obsługi beneficjentów w siedzibie Biura Powiatowego w Wojcieszynie. Ze względu na rozbudowę budynku
kancelaria została powiększona o 4 stanowiska obsługi klienta (w chwili obecnej jest 7 stanowisk) oraz o dodatkowe
miejsce na sali obsługi, którą wyposażono w nowe stoły i krzesła, a także klima-

tyzację. Jednocześnie odnowiono „starą” część budynku, tj. pokryto budynek
nowym dachem, a ściany nową warstwą
tynku. Na terenie Biura oddano do użytku także nowe miejsca parkingowe.
Jak mówi kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wojcieszynie Marcin Zając: – Wojcieszyńska placówka wypłaca najwięcej środków pomocowych
na Mazowszu. Np. w zeszłym roku wypłaciliśmy ok. 70 mln zł za same wnioski
dotyczące płatności obszarowych. Warszawiacy mają duże gospodarstwa rolne
na Mazurach i w innych rejonach Polski,
stąd tak duża pula środków.
– Przez lata pomagaliśmy rolnikom
w wypełnianiu wniosków, cieszę się, że
obecnie większość z nich potrafi to już
zrobić samodzielnie. Muszę stwierdzić,
że z biegiem czasu rośnie świadomość
rolników dotycząca mechanizmów finansowych, które wspomagają opłacal-

ność produkcji rolnej. W razie potrzeby
konsultacji, zawsze jesteśmy do dyspozycji rolników – mówi Marcin Zając.

Biuro w Wojcieszynie, przy ul.
Trakt Królewski 19, pracuje: pn.-pt.
w godz. 7:30-15:30.

Budynek ARiMR w Wojcieszynie został w ostatnim czasie
zmodernizowany, uzyskał także nową, estetyczną elewację

Konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej
W konkursie uczestniczyło ok. 10
osób. Przeważały panie w złotym wieku.
Można zastanowić się, co się stało z młodymi rolnikami z naszej gminy, skoro ich
środowisko reprezentowała tylko jedna
osoba? Może następnym razem wezmą
przykład z seniorów swoich rodzin.
Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem w zagadnienia związane z dzia-

dokończenie ze str. 3

łalnością KRUS, którego
dokonała Teresa Młynarczyk. Następnie przeprowadzono egzamin testowy, w którym należało odpowiedzieć na 15 pytań.
Uczestnicy z zagadnieniami
bezpieczeństwa poradzili
sobie bardzo dobrze, do-

(kg.)

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa
w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późniejszymi zmianami ) zawiadamiam  o przyjęciu:
1. ���������������������������������������������������������������������������
Uchwałą Nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży
i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką,
2. ������������������������������������������������������������������������
Uchwałą Nr XLIV/415/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010
r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części
wsi Klaudyn,



3. ���������������������������������������������������������������������������
Uchwałą Nr XLIV/416/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś
i części wsi Koczargi Nowe-południowa strona ulicy Warszawskiej.
Z treścią uchwalonych planów miejscowych oraz z uzasadnieniami związanym
z zapewnieniem udziału społeczeństwa w ich opracowaniu i podsumowaniami strategicznych ocen oddziaływania projektów tych planów na środowisko
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach ul. Rynek 32
w pokoju nr 3 , w godzinach pracy urzędu.

świadczenie
przydało się
w wypełnieniu
testów.

Z upoważnienia Wójta Gminy Kazimierz Steć – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego

w
sie
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miejsce
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Agnieszka Szelenbaum z Lubiczowa,
II – Jadwiga Majtczak z Borzęcina Małego, III – Adela Naciążek z Borzęcina
Małego. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe, które przydadzą się
w gospodarstwach rolnych. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.
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130 milionów dla gminy!
Zadania i plany
na przyszłość

nalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej,
którą należy wykonać, będzie natomiast prawie dwukrotnie większa od
tej, jaką obecnie dysponujemy.
Końcowym efektem realizacji tego
projektu – przedsięwzięcia będzie udo-

Dokończenie ze str. 2

dowania w ciągu najbliższych paru lat
obiektów umożliwiających oczyszczenie
dodatkowo co najmniej 2000 m3 ścieków na dobę.
Mając pewne doświadczenia nabyte
podczas ostatnich dwóch etapów mo-

Zgodnie z harmonogramem będącym
jednym z załączników do wniosku aplikacyjnego, terminem zakończenia projektu jest rok 2013.
Można więc powiedzieć, że jesteśmy
w połowie cyklu realizacyjnego całego przedsięwzięcia.
Pomimo dłuższego niż oczekiwaliśmy procedowania
nad naszym wnioskiem (z perspektywą
podpisania
umowy o dofinansowanie w ciągu
najbliższych miesięcy) termin wykonania całego projektu
zgodnie z harmonogramem nie jest Prezes Zarządu GPK „Eko-Babice” Paweł Turkot uzyskał certyfikat pełnomocnika do spraw realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Babice”, który
zagrożony.
Co prawda tem- uprawnia go do zarządzania środkami Unii Europejskiej.
po realizacji inwe- Do głównych obowiązków pełnomocnika należą:
stycji pod wzglę- • Powołanie Jednostki Realizującej Projekt i nadzór nad jej pracą.
dem wartościowym • Przeprowadzenie wszystkich procedur przetargowych dla zadań projektowych i budowlanych.
oraz
ilościowym
będzie
musiało • Nadzór na realizacją wszystkich zadań inwestycyjnych składających się na całość projektu.
ulec kilkakrotnemu • Rozliczenie środków finansowych pozyskanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodzwiększeniu, lecz nie z obowiązującymi procedurami.
dotychczasowe do- Uzyskanie certyfikatu nakłada na Prezesa pełną odpowiedzialność związaną z koniecznością
świadczenie naby- przestrzegania odpowiednich terminów realizacji inwestycji, a zwłaszcza ich prawidłowego
mł.
te podczas ponad- i terminowego rozliczenia. 
trzyletniej realizacji powinno zaowocować sprostaniem temu wyzwaniu. Mam
tu na myśli zarówno doświadczenie pracowników „Eko-Babic”, jak i szczególnie
Jednostki Realizującej Projekt.
O skali wyzwań, jakie nas czekają
w najbliższych 3-4 latach, niech świadczą niektóre liczby. Aby zrealizować przewidziane na lata 2011-2013 prace projektowe, a zwłaszcza budowlane, trzeba
będzie wszcząć i przeprowadzić około
30 procedur przetargowych o wartości
kosztorysowej dla tych wszystkich zadań
wynoszącej około 150 mln złotych.
W wyniku realizacji w/w zadań
budowlanych ma powstać około 15 
km sieci wodociągowych oraz około 100 km sieci kanalizacyjnych. Aby
umożliwić funkcjonowanie tejże sieci kanalizacji grawitacyjnej, powinno powstać około 30 nowych przepompowni ścieków oraz 16  kilometrów sieci kanalizacji tłocznej. Ponieważ obecnie zarządzamy siecią kanalizacyjną wyposażoną w 31 przepompowni ścieków, 30 nowych
przepompowni oznacza praktycznie
podwojenie ich ilości. Ilość sieci ka-



stępnienie blisko 100% mieszkańców
naszej gminy możliwości podłączenia się
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zważywszy, że obecnie taką możliwość
ma mniej niż 50% mieszkańców, będzie
to skokowy wzrost tych możliwości.
Perspektywa skanalizowania tak dużego obszaru naszej gminy niesie za
sobą konieczność rozbudowy obecnie
funkcjonującej Oczyszczalni Ścieków
w Starych Babicach. Oczyszczalnia, którą
obecnie dysponujemy, została zaprojektowana na wydajność oczyszczania średnio dobowo 3000 m3. Obecne obciążenie hydrauliczne i biologiczne waha się
pomiędzy 2/3 a 3/4 możliwości technicznych tego obiektu. Ponieważ szacujemy, że docelowa wydajność Oczyszczalni
i potrzeby systemu kanalizacyjnego gminy Stare Babice będą oscylowały pomiędzy 7 a 8 tys. m3 na dobę, oznacza to,
że docelowo obiekt będzie musiał zwiększyć swoje możliwości o 133%, a może
nawet 166%.
Oczywiście z powodów technicznych,
jak i ekonomicznych można tę docelową
rozbudowę etapować, lecz i tak oznacza
to konieczność zaprojektowania i wybu-
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dernizacji naszej oczyszczalni ścieków,
zakładamy, że od opracowania koncepcji
do wybudowania i uruchomienia obiektu po trzeciej modernizacji będziemy potrzebowali około 3 lat. Zgodnie z tym założeniem wykonanie I etapu modernizacji docelowej oczyszczalni powinno się
zbiec w czasie z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego przez
Fundusz Spójności.

Gminna Infrastruktura
Światłowodowa

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
uroczyście otwarto!

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej były dla mieszkańców
naszej gminy wyjątkowe. 14  października oficjalnie otwarto przedszkole w Bliznem Jasińskiego. Można
pozazdrościć babickim maluchom,
bo niewiele gmin w Polsce może się
pochwalić tak nowoczesnym i pięknym obiektem edukacyjnym.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor
Przedszkola Małgorzata Siekierska, która
przywitała w nowym obiekcie wszystkich
zgromadzonych na sali gości. Następnie
oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali:
Patryk Stolarski, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, ks. prałat Grzegorz
Kozicki, ks. Marian Rowicki, Wójt Gminy Krzysztof Turek i sama Pani Dyrektor.
Przedszkole zostało poświęcone przez
babickich księży, którzy złożyli na ręce
Pani Dyrektor święty obraz i krzyż, co –
jak mówili – jest nieodłącznym elementem każdego domu.
Specjalnie dla gości wychowankowie przedszkola wraz z nauczycielkami

przygotowali występ
artystyczny. Trzeba
przyznać, że wywołał
on wzruszenie u niejednego z zaproszonych gości, tym bardziej że dzieci miały bardzo mało czasu, aby się do niego
przygotować. Przedszkole zaczęło działać przecież dopiero
1 października.
W przemówieniach goście nie szczędzili pochwał dla nowej placówki. Każdy był zauroczony nowoczesnym projektem i zaletami, które obiekt posiada.
Wychowankowie przedszkola najlepiej

zapamiętali przemówienie Jana Żychlińskiego, który przywiózł im wielką paczkę z prezentami od Starostwa. Paczka
została bardzo szybko rozpieczętowana, a zadowolone maluchy pobiegły do
swoich kolorowych sal.
Podczas uroczystości goście mogli dowiedzieć się o historii powstania przedszkola i jego zaletach technicznych. Przedszkole o powierzchni 2346 m2 składa się
z bardzo przestronnych i funkcjonalnych
pomieszczeń. Dla dzieci dostępne są place zabaw, na których w wolnym czasie
mogą się bawić. Obiekt posiada 6 oddziałów i może przyjąć nawet 150 dzieci z terenu całej gminy. Goście mogli osobiście

obejrzeć wszystkie pomieszczenia dzięki nauczycielkom, które oprowadzały ich
po każdej sali i opowiadały, jak pracuje się
tutaj z dziećmi. Po uroczystości uczestnicy
zostali zaproszeni na poczęstunek.
W dniu Święta Edukacji Narodowej
Wójt Krzysztof Turek wręczył nagrody
dla najbardziej zasłużonych pracowników oświaty w naszej gminie. 22 osoby otrzymały nagrody pieniężne i dyplomy z podziękowaniami. Wśród wyróżnionych pedagogów znaleźli się: Piotr
Szczepkowski, Bogusława Kuncewicz,
Renata Nowak, Magdalena Ryczkowska,
Wanda Wiśniewska (pracownicy Gimnazjum w Koczargach), Dorota Smolińska, Barbara Dębska-Governatori, Daniela Kwiatkowska, Dorota Radecka, Grażyna Sawicka, Justyna Suszko, Barbara Turbiarz, Magdalena Tybuś, Iwona Wiśniewska (pracownicy Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach), Beata Błaszczak,
Jolanta Gołębiewska, Małgorzata Kozaryna, Agnieszka Matuszewska, Ewelina
Olszewska (pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie), Małgorzata Sadło i Bożenna Pyć (Przedszkole w Starych Babicach) oraz Małgorzata
Siekierska (Przedszkole w Bliznem Jasińskiego). Wszyscy pedagodzy otrzymali
życzenia dalszej owocnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Malwina Fabianowicz

Dodatkowym elementem budowy
nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie budowa kanalizacji teletechnicznej-światłowodowej dla potrzeb
monitorowania pracy istniejących i nowo
powstałych obiektów tej sieci, czyli przepompowni ścieków i Stacji Uzdatniania
Wody. Magistrala ta powstaje obecnie
na odcinku Borzęcin Duży – Koczargi,
a za rok-półtora roku powinna być doprowadzona do obiektów Oczyszczalni
Ścieków w Starych Babicach.
Paweł Turkot
Prezes Zarządu „Eko-Babice”
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Harcerz nie jest ideałem, ale może nim być…
W tym roku mija 100 lat od powstania harcerstwa polskiego i 10
lat działalności drużyny harcerskiej
„Wierchy” w gminie Stare Babice.
Z tej okazji poprosiliśmy o rozmowę Mateusza Siwakowskiego, druha drużynowego 33. Grunwaldzkiej
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej
„Wierchy”, która działa na naszym
terenie.
– Skąd w nazwie drużyny wzięły się słowa: „grunwaldzka” i „Wierchy”?
– Co roku 15
lipca, w rocznicę słynnej bitwy
pod Grunwaldem, jedziemy
tam, aby uczcić
zwycięstwo naszych
rycerzy
i wykonać podczas zlotu różne
zadania. Nazwa
„Wierchy”, jak
twierdził kiedyś
druh drużynowy Marcin Mickiewicz-Makuch, symbolizowała naszą chęć do wędrówek po górach, a jednocześnie chęć
do zdobywania szczytów ideałów, jako
wyznacznika działań każdego harcerza.
– Jak długo harcerstwo działa
w naszej gminie?
– W Babicach działamy od 10 lat,
drużyna liczy tu ok. 25 osób. Istnieje
również drużyna w Borzęcinie, zgłosiło się tam ok. 20 chętnych. Borzęcińska
drużyna nie ma jeszcze nazwy, ale jej wybór chcemy pozostawić druhom, którzy
tam działają. Utworzyliśmy również gromadę zuchową, do której zapraszamy
dzieci z klas 1-3 (w Starych Babicach).
Ideałem będzie, jeśli uda się nam zorganizować szczep w Starych Babicach.
– Jak harcerzom minęły wakacje?
– Byliśmy w lipcu na Mazurach. Od
3 do 24 lipca zorganizowaliśmy akcję
letnią. Było to duże przedsięwzięcie logistyczne, na obozie Hufca Warszawa
Wola przebywało bowiem łącznie ok.
250 osób.
– Czy nadal harcerze i harcerki
mają osobne zbiórki?
– Tak, wynika to z naszego statutu. Organizujemy również zbiórki całej drużyny, wtedy wszyscy spotykają się razem. Podział na grupy wynika
też z tego, że harcerze i harcerki mają
inne zadania. Dziewczynki np. układają nowe piosenki, a chłopcy strzelają
z paintballa.

10

– Czy dziś strzelanie z paintballa
jest już zadaniem harcerskim?
– Oczywiście, że nie. Jest to rozrywka i zabawa, na którą dzisiaj możemy sobie pozwolić, po prostu – fajna przygoda w lesie.
– A jaka jest dziś rola harcerstwa
w społeczeństwie?
– Harcerstwo ma kształcić, uczyć
i przygotowywać do dorosłego życia.
Harcerzem jest się całe życie, a w pewnym momencie przejmuje się po prostu
inne obowiązki. Harcerz ma się rozwijać
fizycznie i psychicznie, mentalnie i duchowo, żeby w dorosłym życiu być porządnym człowiekiem. Tak właśnie chcemy wychowywać naszych harcerzy.
– Harcerz powinien dawać przykład innym?
– Tak, powinien bezinteresownie robić dobre uczynki, dobrze się zachowywać, aczkolwiek nie należy wymagać od
harcerzy czegoś ponad ich możliwości.
To są z reguły dzieci i młodzież w okresie dorastania. Mogą nieraz mieć problemy z odróżnieniem tego, co dobre i złe,
zwłaszcza że w życiu nie wszystko jest
czarne albo białe. Tak samo nie wymagajmy doskonałości od każdego z policjantów…
– Ale nie porównujmy harcerzy
do policjantów...
– A dlaczego nie? To też jest służba.
Oczywiście, że inna od naszej – harcerze robią wszystko społecznie. Widać to
było w kwietniu, przy okazji uroczystości
związanych z tragedią smoleńską. Harcerze pomagali ludziom, roznosili wodę.
Byliśmy w dniach żałoby w Warszawie
i jestem pewien, że nasza praca miała tam duże znaczenie. Wolontariat jest
częścią naszej służby. Byliśmy również
obecni w listopadzie na Powązkach. Nasi
druhowie pomagali tam w akcji parkingowej i pełnili warty przy grobach, m.in.
przy nowo powstałym Pomniku Katyńskim.
– Co robicie na
zbiórkach?
– Dbamy o rozwój fizyczny i umysłowy druhów. Ćwiczymy techniki harcerskie, m.in. terenoznawstwo, spostrzegawczość,
techniki udzielania pierwszej pomocy, porozumiewanie się w terenie, poznawanie lasu.
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Uczymy także historii harcerstwa, skautingu, historii Polski i Babic, staramy się
przekazywać wiedzę w przystępny sposób. Dzięki harcerstwu młodzi ludzie dotykają czegoś, co na co dzień jest niedostępne. Poza tym kształtują swoją postawę społeczną.
– Czy to znaczy, że nie pozostają
obojętni, gdy coś złego się dzieje?
– Tak, jak najbardziej. Harcerz, gdy
jest już w 4. czy 5. klasie i widzi, że dzieje
się coś niepokojącego, musi wiedzieć, co
zrobić, jak się zachować i jak się skontaktować z odpowiednimi służbami. Staramy się nauczyć druhów, że nie mogą być
obojętni, muszą podjąć działanie. Czasem jednak polega ono na ochronie danego miejsca, zapanowaniu nad ciekawskimi, nie zawsze trzeba udzielać pierwszej pomocy.
– Jak przekonać dzieci i młodzież
do harcerstwa, dziś pokus jest wiele…
– Staramy się trafiać do nich z odpowiednimi atrakcjami, wspomniałem już
o paintballu, na pewno atrakcją są również wspólne wycieczki czy ćwiczenia terenowe. Trzeba właściwie zachęcić dzieci, aby chciały coś wspólnie zrobić. To
duża sztuka.
– Co mogłoby spowodować rozwój harcerstwa na naszym terenie?
– Rozwinięcie gromad zuchowych –
gdyby powstały, mielibyśmy później więcej harcerzy. Brakuje nam także harcówki,
na razie spotykamy się w świetlicy szkolnej. Atmosfera harcówki powinna być jednak inna od klasy szkolnej, chcielibyśmy
mieć kiedyś własne miejsce, gdzie można
by na stałe zgromadzić nasz sprzęt, namioty i inne rzeczy. Takie zaplecze logistyczne jest bardzo potrzebne.
– Czym jest dla Druha harcerstwo?
– To wspaniała przygoda, a jednocześnie nauka odpowiedzialnego życia. Dzięki harcerstwu można nawią-

Na stuleciu skautingu w Anglii

zać także wiele ciekawych kontaktów.
Nieraz wspominam mój wyjazd do Anglii w 2007 roku na 100-lecie skautingu.
Było tam ok. 40 tys. skautów, uderzała
niezwykła różnorodność kolorów skór
i mundurów. Wiele przedstawicielstw
państw serwowało różnorodne potrawy i pokazywało swoją kulturę. Wymieniliśmy się plakietkami nawet ze skautkami z… Butanu. Długo zastanawiałem
się, gdzie jest to państwo, wreszcie pobiegłem sprawdzić w Internecie. Nie mogłem uwierzyć, że przybyli do Anglii z tak
daleka. Za rok będzie kolejny światowy

zlot skautingu w Szwecji, być może znowu uda się pojechać.
– A co może przeszkodzić?
– Dość duże koszty. Wyjazd do Anglii kosztował każdego z nas ok. 5 tys. zł.
Indywidualnie płaciliśmy jednak tylko po
tysiąc złotych, 2,5 tys. dały nam władze
ZHP, 500 zł – prywatni sponsorzy, a resztę
wypracowaliśmy sami. Harcerze pracowali w dniach Zaduszek i Wszystkich Świętych na Powązkach, prowadzili różne akcje w hipermarketach, jedna z firm wynajęła nas do pakowania kalendarzy, rozno-

siliśmy nawet ulotki. Pozyskane środki finansowe pozwalają nam się rozwijać i kupować niezbędne rzeczy. Podobne prace
podejmiemy także i teraz. Może ktoś skorzysta z naszych usług za pośrednictwem
„Gazety Babickiej”? W razie potrzeby możemy pomóc również bezpłatnie. Na harcerzy zawsze można liczyć.
Strona internetowa o drużynie:
33wierchy.wola.ZHP.pl
e-mail: harcerze.babice@wp.pl
tel. do druha drużynowego: 606-138-660
Marcin Łada

Piknik czy Klaudyniada?
Z sentymentem wspominam zorganizowane pierwsze
spotkanie integracyjne mieszkańców Klaudyna – znakomicie udane. Również to, które odbyło się w niedzielę –
12 września, jest dowodem,
że można wspólnie przyjemnie świętować, w atmosferze wzajemnej sympatii, relaksu i zabawy. Szkoda tylko,
że liczba uczestników w porównaniu do tego pierwszego spotkania była dużo mniejsza, choć też niemała. Jak widać, sama ulotka informująca
o organizowanym spotkaniu,
bez odpowiedniego zareklamowania, nie wystarczy.
Tradycyjnie uświetnili uroczystość:
Starosta Jan Żychliński, Dyrektor KPN Jerzy Misiak, Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz, a nade wszystko Wójt
Krzysztof Turek i Zastępca Wójta Jolanta
Stępniak. Życzliwie i z serdecznością wziął
udział w tym święcie Klaudyna były proboszcz parafii Laski, ks. prałat Józef Buchajewicz. Mamy nadzieję, że w następnych spotkaniach zaszczyci nas swą obecnością nowy proboszcz, ksiądz Grzegorz.
Tego dnia w Klaudynie zorganizowano
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przeprowadzono lekcję nowej dyscypliny Nordic Walking, która cieszy się dużą popularnością wśród osób starszych, zorganizowano strzelnicę replik broni ASG, dzieci mogły także pojeździć konno. Zadbano
również o to, aby nikt nie był głodny. Stowarzyszenie Klaudyn przygotowało gar-

niec flaków, był też świetny smalec z razowym pieczywem, który przygotowała Pani
Sołtys, i ciasta upieczone przez Radę Sołecką. Wszystkiego do syta.
Z uznaniem i wdzięcznością spotkało
się wystąpienie w roli DJ-a dr. Marcina Trochimczuka. Niestrudzenie umilał wszystkim czas znakomitą muzyką. Mało tego,
jak zawsze doktor Trochimczuk przy tej
okazji zaprosił na bezpłatne badania USG
w swojej klinice przy ul. Kurpińskiego, rozdając uprawniające do tego zaproszenia.
Był czas również na poważniejsze
sprawy. Przedstawiciele władz samorządowych omówili pokrótce zagadnienia
dotyczące inwestycji powiatowych i gminnych. Przedstawiono
także kandydatów do
Rady Powiatu (Jerzego
Szpindlera) i do Rady
Gminy (Barbarę Pruszkowską).
Na koniec mała refleksja. Dawno, dawno
temu Mikołaj Rej, pisząc swoje utwory, wypowiedział słynne zdanie: Polacy nie gęsi i
swój język mają. Około dwóch lat temu jeden z członków sto-
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warzyszenia zaproponował, żeby organizowanemu świętu nadać nazwę „Klaudyniada” – pierwsza, druga, dwudziesta…
Powstałaby świetna tradycja z nazwą absolutnie własną, niepowtarzalną. No cóż,
może nie wszyscy pamiętają mądre słowa
Reja? Na koniec, żeby było optymistycznie, wiadomo, że wszystko można zmienić – na lepsze.
Janusz Linek, fot. M. Łada
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Potrafią szybko, ale czy mądrze?

Dzień Pieczonego Ziemniaka

W ostatnim czasie na terenie naszej
gminy zdarzyło się kilka wypadków,
których zdecydowanie można by
uniknąć, gdyby kierowcy jechali wolniej.
Prezentujemy skutki dwóch z nich.
W Zielonkach kierowca opla stracił
panowanie na prostej drodze przy
pięknej pogodzie. Holował przyczepę z
ciężkim ładunkiem, która przy nadmiernej
szybkości zaczęła wibrować.

Słoneczny dzień babiego lata
sprzyjał inauguracji nowego wydarzenia w naszej gminie – 26  września zorganizowano Dzień Pieczonego Ziemniaka. Licznie przybyli mieszkańcy cieszyli się piękną pogodą, urokiem Polany Dwóch Stawów w Zielonkach i rozlicznymi atrakcjami. Dzieci interesował przede wszystkim plac zabaw, dorosłych – świeże warzywa i rośliny ozdobne przywiezione przez naszych
rolników i plantatorów. Dużym powodzeniem cieszyły się stoiska z wędlinami
i miodami. Na tym ostatnim można było
skosztować unikalnego piwa z miodu,
warzonego przez pszczelarza z tradycjami w zawodzie od pięciu pokoleń.
Wystawa płodów rolnych przygotowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przyciągała wzrok
dorodnymi warzywami, a panie ją obsługujące częstowały chlebem z domowym
smalcem.
Obok mieściło się stanowisko cieszące się największym powodzeniem – przy
dużych grillach uwijał się młody człowiek
serwujący pieczone ziemniaki. Chętnych
nie zniechęcała długa kolejka – było ich
tylu, że kucharz nie nadążał z pieczeniem
i trzeba było czasem długo poczekać…
Pod koniec imprezy można było porównać smak pieczonych ziemniaków
z grilla i tych z ogniska, które przygotowali strażacy z OSP.
Miłym zwieńczeniem obfitującego
w atrakcje Dnia Pieczonego Ziemniaka
był koncert piosenek żeglarskich w wykonaniu zespołu Latający Holender.
Impreza została zorganizowana
przez Wójta Gminy Stare Babice, przy
współpracy z ICPPC (Międzynarodową
Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi) i pod
patronatem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Mieszkamy w gminie podmiejskiej
o tradycjach rolniczych. Większość z nas
ceni sobie dobre jedzenie i zdrowe produkty pochodzące z pewnego źródła. Dlatego tak lubimy zaopatrywać się

W rezultacie wjechał do rowu,
a przyczepa rozbiła latarnię.
Drugi wypadek zdarzył się na
skrzyżowaniu przy cmentarzu w Starych

Babicach. Tam rzeczywiście jest dosyć
trudno skręcić w lewo, jadąc od rynku,
zwłaszcza
w
godzinach
szczytu.
Kierowcy jadą dosyć szybko i rzadko kiedy
przepuszczają oczekujących na drodze
podporządkowanej. Osobiście, jadąc
tamtędy, często podnoszę rękę, prosząc
o przepuszczenie i wtedy mogę liczyć
na uprzejmość. Niestety pani kierująca
fordem nie znała być może tej metody

i wyjechała wprost pod nadjeżdżające
BMW, a wiadomo, że taki samochód
przyspieszyć potrafi. Na szczęście w obu
wypadkach kierowcy nie odnieśli obrażeń,

jednak uszkodzenia samochodów były
duże. Jedźmy wolniej zwłaszcza w okresie
jesiennym, na mokrych nawierzchniach
droga hamowania jest znacznie dłuższa.

Jedną z pierwszych czynności po wypadku musi
być odłączenie akumulatora. Iskra przy wycieku
paliwa może spowodować pożar. Na szybką
pomoc OSP zawsze możemy liczyć

Gdzie się podziało przejście dla pieszych?

W tym miejscu było przejście dla pieszych – mówi radny
Leszek Poborczyk

Do naszej redakcji przyszedł
radny
Leszek
Poborczyk
z prośbą o interwencję. Zniknęło
przejście dla pieszych w Bliznem
Jasińskiego! Radny Poborczyk
zabiegał o to przejście osobiście,
powstało nie bez trudności,
kilka lat temu. Teraz inwestor
na
drodze
warszawskiej
zlikwidował znaki, oznaczenia
poziome i nie wyznaczył
żadnego, choćby tymczasowego
przejścia przez jednię. Na ul.
Warszawskiej ruch jest duży.
Ludzie przebiegają tam przed

samochodami. Pisma wysyłane w tej
sprawie przez Urząd Gminy do zarządcy
drogi wojewódzkiej pozostały chwilowo
bez odpowiedzi. Czekamy na wypadek?
Redakcja zajmie się tą sprawą.
Co tydzień na polskich drogach ginie
około 100 osób. Wiele ofiar w tej grupie
stanowią piesi i rowerzyści poruszający
się po jezdniach po zmroku. Pamiętajmy,
że odblaskowe światełka przy rowerze,
a także odblaskowe elementy ubrania
mogą uratować życie. Jesienią dni są
bardzo krótkie.
mł.

u producentów żywności.
Korzyści są tu obustronne,
bo rolnikowi mniej czasu
zabiera sprzedaż, a kupującemu bardziej smakuje
żywność nabyta od „swojego” rolnika i ma większe
do niej zaufanie.
Polscy rolnicy dużą
wagę przywiązują do jakości swoich produktów,
mają większą świadomość ekologiczną niż ich
europejscy koledzy, pierwsi zauważają efekty stosowania nowych technologii. Zdecydowanie opowiadają się przeciw wprowadzaniu do
środowiska roślin transgenicznych, przede wszystkim dlatego, że rośliny te, mając dominujące geny, szybko mogą doprowadzić do wyparcia gatunków naturalnych. Herbicydy stosowane przy ich
uprawie sprzyjają dodatkowo powstawaniu superchwastów.
Ważnym powodem niechęci rolników do GMO jest również czynnik gospodarczy – rolnik uprawiający rośliny
transgeniczne nie jest ich właścicielem
– nie może zostawiać materiału siewnego na przyszły rok, ponieważ rośliny te są opatentowane. Ulotki informujące o zagrożeniach z powodu uprawy
roślin transgenicznych rozdawane były
na wszystkich stoiskach. Dodatkowo na
wystawie Ośrodka Doradztwa Rolniczego i na stanowisku gminnego Referatu
Ochrony Środowiska można było podpisać się pod listem otwartym skierowanym do naszych władz państwowych,
domagającym się zakazu upraw roślin
genetycznie modyfikowanych w Polsce,
tak jak to już zrobiło wiele innych krajów
europejskich.
Ciekawe jest to, że w czasie naszej
imprezy dzieci wolały zjeść pieczonego
ziemniaka, niż zwykłe danie z fast foodu. Niektórzy handlowcy smętnie patrzyli na długie kolejki przed naszymi grillami.

Sprzedawca popcornu stwierdził, że chyba przerzuci się na pieczone ziemniaki.
Pierwszy Dzień Pieczonego Ziemniaka
w babickiej gminie zakończył się sukcesem. Dziękujemy organizatorom za dobry
pomysł, a wolontariuszom za pomoc.
Beata Bethke, fot. mł.

Napad na plebanię w Borzęcinie!
4 listopada dwaj zamaskowani bandyci napadli na plebanię w Borzęcinie.
Około godz. 6:00 rano wyważyli okno,
przepiłowali kraty i weszli do środka.
Wszystko to działo się od strony ul. Warszawskiej, bandyci byli zasłonięci przez
tuje. Ks. Proboszcz Bogdan Wosławski
został dotkliwie pobity, związany i zakneblowany, a bandyci splądrowali jego
pokój. Zabrano znaczną sumę pieniędzy
zebraną podczas Dnia Wszystkich Świętych i w Dniu Zaduszek. Policja w Sta-

12

rych Babicach prosi o pomoc,
przyda się każda informacja.
Na szczęście obrażenia, które odniósł Ks. Proboszcz, nie
stwarzają zagrożenia dla jego
życia.
Tel. do Komendy Policji
w Starych Babicach 22 75280-00, 22 60-43-900, 22 72299-97 i tel. alarmowy 112.
Śledztwo przejęła Komenda Stołeczna Policji.
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ZDROWIE

SPORT

Kompleksowa rehabilitacja

– najlepszy sposób na walkę z bólem
Wiele osób uskarża się na bóle kręgosłupa, mięśni czy stawów. Większość z nich po wykonaniu specjalistycznych badań trafia na rehabilitację. Najczęściej są to zabiegi fizykoterapeutyczne. W części przypadków
jednak nie wystarczają one, aby zapobiec uciążliwym dolegliwościom,
bo bóle po jakimś czasie wracają. Jak
można je przezwyciężyć? O metody
kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego zapytaliśmy Jacka Stankiewicza i Piotra Góreckiego – fizjoterapeutów z Ośrodka Zdrowia w Starych Babicach.
W majowym numerze GB przedstawiliśmy, co oferuje nowy babicki Ośrodek
Zdrowia w zakresie fizykoterapii. Znajdujące się tu nowoczesne urządzenia służą
do leczenia przeciwzapalnego i przeciwbólowego. Ten rodzaj zabiegów jest jednym z trzech podstawowych elementów
kompleksowej rehabilitacji. Wiele osób
nie zdaje sobie sprawy, że same zabiegi
fizykoterapeutyczne, czyli m.in. naświetlanie i krioterapia, czasami nie wystarczają, aby wyleczyć bóle kręgosłupa, mięśni
czy stawów. Warto więc przybliżyć zalety kompleksowej obsługi rehabilitacyjnej,
którą zajmują się fizjoterapeuci z pracowni fizykoterapii i rehabilitacji w babickim
Ośrodku Zdrowia.
Czym jest fizjoterapia?
Fizjoterapia to zespół metod leczniczych, który wykorzystuje reakcje organizmu na różnego rodzaju bodźce. Jej
głównymi elementami są fizykoterapia,
terapia manualna i masaże ręczne oraz
ćwiczenia.
– Bardzo często pacjenci mylą fizjoterapię z fizykoterapią. Rozróżnienie tych
dwóch pojęć jest istotne, ponieważ wie-

ności w jednym miejscu, co daje nam bardzo dokładne zdiagnozowanie przed zabiegami rehabilitacyjnymi i znacznie przyspiesza leczenie pacjenta – dodaje Jacek
Stankiewicz.

le osób nie zdaje sobie sprawy, że fizykoterapia, którą stosowali, jest jedynie elementem całego systemu zabiegów rehabilitacyjnych prowadzących do poprawy
zdrowia i zniwelowania bólu. Dlatego na
wizytach staram się zawsze objaśniać pacjentom, jakie zabiegi są u nich stosowane i jak wpływają na poprawę ich sprawności – mówi Piotr Górecki.
W ośrodku w Starych Babicach można skorzystać ze wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych: fizykoterapii, masaży
i ćwiczeń.
Postawmy na kompleksowość
– Podczas wizyt dzięki terapii manualnej jestem w stanie zdiagnozować
problem, z którym przychodzi dana osoba i sprawdzić, czy znajduje to swoje odzwierciedlenie w wykonanych wcześniej
badaniach, takich jak np. USG, prześwietlenie czy rezonans. Trafna i kompleksowa
diagnoza to podstawa leczenia – mówi
Piotr Górecki.
W przychodni pracują lekarze specjaliści: neurolog, ortopeda, a niebawem
także reumatolog, którzy posiadają dużą
wiedzę w zakresie rehabilitacji.
– Dzięki temu pacjent, który przychodzi do ośrodka, ma możliwość skorzystania z pełnoprofilowej konsultacji specjalistycznej lekarzy poszczególnych specjal-

Dlaczego ćwiczenia są ważnym
elementem rehabilitacji?
Ćwiczenia są elementem zamykającym formę kompleksowego podejścia do
chorób kręgosłupa, mięśni i stawów.
– Choroby, z którymi pacjenci się do
nas najczęściej zwracają, mają charakter
przewlekły. Wówczas sama fizykoterapia
i kilka spotkań z fizjoterapeutą nie wystarcza, aby zapobiec bólom. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i edukacja pod okiem profesjonalisty, aby móc
później samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu – mówi Jacek Stankiewicz.
W przychodni pacjenci mogą także
przygotować się do planowanego zabiegu
operacyjnego. Wykonują wówczas ćwiczenia, które mają za zadanie ułatwić chirurgowi czynności związane z samym zabiegiem i ulepszyć rehabilitację pooperacyjną.
Kompleksowa opieka przed- i pooperacyjna dotyczy stawów kolanowych, biodrowych, kręgosłupa szyjnego i kręgosłupa lędźwiowego – problemów, z którymi pacjenci najczęściej zgłaszają się do lekarza.
Czy warto walczyć z bólem na
„własną rękę”?
Podstawą fizjoterapii jest odpowiednia edukacja i praktyka. Nie dajmy się
oszukać ogłoszeniom, które mówią „zlikwidujemy wszystkie bóle kręgosłupa”.
Zawsze zwracajmy uwagę na doświadczenie osób, u których się leczymy. Fizjoterapeuci z babickiego ośrodka zdrowia
posiadają długoletnią praktykę w pracy
z pacjentami.
Malwina Fabianowicz

Święto szkoły w Borzęcinie
Tradycyjnie 26 października zorganizowano Święto Szkoły Podstawowej w
Borzęcinie Dużym. Jak zwykle byli obecni
przedstawiciele patrona szkoły – kombatanci AK Grupy „Kampinos”. Stronę
samorządu gminnego reprezentowali
Zastępca Wójta Jolanta Stępniak i Przewodniczący RG Henryk Kuncewicz. Nie
zabrakło również wielu rodziców, którzy
z zapałem obserwowali występy pierwszaków. Tego dnia bowiem odbyło się
pasowanie najmłodszych dzieci na uczniów szkoły. Kombatanci sprawili uczniom miłą niespodziankę, nie zawiedli
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również żołnierze z 62. Dywizjonu Rakietowego z Borzęcina. Więcej o święcie

Zastępca Wójta Gminy Jolanta Stępniak i Prezes
Środowiska AK Grupy „Kampinos” Jan Marczak
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szkoły przeczytacie państwo w następnym wydaniu „GB”.

Towarzystwo Cyklistów Gminy Stare Babice
W naszej gminie nie brakuje ludzi z pasją, którzy chcą dzielić się nią
z innymi. Jedną z tych osób jest Radosław Karpiński – Prezes Towarzystwa Cyklistów Gminy Stare Babice.
Radosław Karpiński od dziecka ma
kontakt ze sportem. Studiował na AWF,
ma uprawnienia trenerskie klasy mistrzowskiej UEFA A w piłce nożnej i był trenerem
w „Naprzód” Zielonki. Obecnie pracuje
w Starostwie PWZ i koordynuje działalność
sportową na terenie całego powiatu.
– Cieszę się, że mogę na co dzień
przekazywać młodzieży to, co sam tak
lubię. Widzę, że młodzi ludzie chcą uprawiać sport i sprawia im to wielką radość.
Moje starania są więc ukierunkowane na
to, by stwarzać im możliwość do dobrej
zabawy i rozwoju fizycznego – mówi.
Babickie Towarzystwo Cyklistów powstało na początku czerwca tego roku.
Inicjatorami jego założenia byli Starosta
Jan Żychliński, Wójt Krzysztof Turek, radny Tadeusz Wiśniewski i Radosław Karpiński. Mimo że staż działalności stowarzyszenia nie jest długi, jego członkowie
zorganizowali już kilka ciekawych imprez
rowerowych. Jedną z nich był rajd szlakiem walk partyzanckich na terenach naszej gminy.
– W rajdzie uczestniczyło 60 rowerzystów. Trasa wytyczona została tak,
aby cykliści mogli zwiedzić ważne miejsca w naszej okolicy i złożyć kwiaty przy
miejscach pamięci. To doskonałe połączenie sportu i edukacji – mówi Radosław Karpiński.
Podczas rajdu nie zabrakło też niespodzianek dla uczestników. Dzięki
wsparciu finansowemu gminy Stare Babice i Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego zostały rozlosowane nagrody rzeczowe.

Działania towarzystwa wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. –
Chcemy, by jak najwięcej osób uprawiało sport. Wielu ludzi potrzebuje do tego
zachęty i my właśnie stwarzamy im tę
możliwość. Widać w naszej gminie bardzo duże zapotrzebowanie na rekreację rowerową. Poza tym powstają nowe
ścieżki rowerowe, a otulina Kampinoskiego Parku Narodowego stwarza idealne możliwości do aktywnego wypoczynku. Jazda na rowerze to forma rekreacji,
która skupia wokół siebie nie tylko młodzież, ale całe rodziny i dlatego warto ją
promować – mówi Radosław Karpiński.
Towarzystwo poza promocją zdrowego i aktywnego stylu życia działa także edukacyjnie. Podczas rajdów rowerzyści uczą się sposobu zachowania na drodze, bezpieczeństwa i kultury jazdy. Tematy rajdów także wiążą się zawsze z celami edukacyjnymi.
– 11 listopada chcielibyśmy zorganizować rajd dla cyklistów z gminy Sta-

re Babice z okazji Święta Niepodległości.
Byłaby to sztafeta, czyli w każdej miejscowości zostałby obrany punkt, w którym kolejne osoby przyłączałyby się do
jadących cyklistów. Punktem docelowym
byłby skwerek w Borzęcinie, gdzie serwowalibyśmy kiełbaski z grilla i może rozlosowalibyśmy nagrody dla najlepszych.
Wiele uwagi towarzystwo chce poświęcić także niedocenianym czasami
BMX-owcom. W naszej gminie jest ich
duża grupa, nawet ok. 40 osób. Nikt nie
zdaje sobie sprawy, że niektórzy z nich
jeżdżą na zawody i zajmują tam bardzo
wysokie miejsca. Dlatego właśnie ważne jest to, żeby im zapewnić odpowiednie warunki do rozwijania swoich umiejętności. Głównym miejscem ich spotkań
jest borzęcińska Strefa Rekreacji Dziecięcej.
– Mamy w planach zorganizowanie zawodów dla BMX-owców na skateparku w Borzęcinie. Oni bardzo cieszą
się z tego pomysłu i sami nawet napisali plan, jak taka impreza mogłaby wyglądać. Ze względów bezpieczeństwa zawody odbędą się prawdopodobnie dopiero na wiosnę, ponieważ rampy, po
których jeżdżą rowerzyści, muszą być zupełnie suche.
Każdy, kto chce dołączyć do Towarzystwa Cyklistów w Starych Babicach,
może zgłaszać się drogą elektroniczną:
rkarpinski@pwz.pl
Malwina Fabianowicz

Trener z Borzęcina na kursie UEFA
Marcin Jasiński – trener grup młodzieżowych UKS Borzęcin – w październiku br. przebywał na wyrównawczym kursie trenerskim UEFA B Słubice
– Barsinghausen, organizowanym przez

PZPN. Na kursie tym było 32 trenerów
z całej Polski m.in. Jagiellonii Białystok,
Arki Gdynia, kluby z Krakowa, Szczecina
itd. Wykładowcami byli polscy trenerzy,
którzy od wielu lat przebywają w Niem-

Pamiątkowe zdjęcie z Grzegorzem Latą. Pierwszy
z lewej Marcin Jasiński
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czech, gdzie na co dzień pracują w Niemieckim Związku Piłki Nożnej DFB, fantastyczni ludzie i najwyższej rangi fachowcy: Marek Wanik i Dariusz Szubert (kiedyś zawodnik Pogoni Szczecin). Zajęcia
odbywały się na boiskach Polonii Słubice
oraz w ośrodku przygotowań piłkarskich
w Barsinghausen (Niemcy).
Na kursie nasz młody trener zdobył
nie tylko kolejne kwalifikacje, lecz także ogromną wiedzę, którą będzie chciał
przekazywać podczas swoich zajęć. Życzymy powodzenia trenerowi i klubowi
UKS Borzęcin.
JM
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach z dnia 5 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stare Babice w wyborach zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.
z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Starych Babicach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.
MORACZEWSKI Adam Antoni, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Stare Babice
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP, członek Platformy Obywatelskiej RP
PILASZEK Marek Paweł, lat 49, wykształcenie średnie, zam. Lipków
2.
zgłoszony przez KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE SZCZERBIEC, nie należy do partii politycznej
TUREK Krzysztof Franciszek, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Koczargi Nowe
3.
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA, nie należy do partii politycznej
1.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
( – ) Teresa Salamucha

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Starych Babicach z dnia 5 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Babice
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna
Komisja Wyborcza w Starych Babicach podaje informację
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Okręg Nr 1
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. REGULSKA Joanna, lat 56, zam. Blizne Jasińskiego
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. KOTWICKI Adam Bernard, lat 43, zam. Blizne Jasińskiego
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. KAWCZYŃSKA Ewa Jolanta, lat 51, zam. Blizne Jasińskiego
Okręg Nr 2
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. POBORCZYK Leszek, lat 56, zam. Blizne Łaszczyńskiego
Lista nr 28 – KWW BLIZNE ZA EKRANEM
1. KOŚCIELNIAK Sławomir Marek, lat 49, zam. Blizne Łaszczyńskiego
Okręg Nr 3
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KŁOPOTOWSKA Agata, lat 20, zam. Latchorzew
2. STOKOWSKI Jarosław Dariusz, lat 28, zam. Janów
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. SZELENBAUM Waldemar, lat 46, zam. Lubiczów
2. MAJ-KOWALSKA Julianna, lat 50, zam. Latchorzew
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. PIĘTOCHA Jerzy Jan, lat 69, zam. Latchorzew
2. SMOLIŃSKI Dariusz, lat 39, zam. Latchorzew
Okręg Nr 4
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. STOKOWSKA Daria Julia, lat 21, zam. Janów
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. RADOMSKI Sylwester, lat 55, zam. Janów
Lista nr 22  – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
SZCZERBIEC
1. BARSZCZEWSKI Paweł, lat 42, zam. Janów
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. SOBCZAK Dariusz Mirosław, lat 54, zam. Kwirynów
Okręg Nr 5
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. SZCZUROWSKA Sylwia Monika, lat 34, zam. Klaudyn
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Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. PRUSZKOWSKA-KUBEL Barbara Helena, lat 68, zam. Klaudyn
Lista nr 22  – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
SZCZERBIEC
1. KRZOSA Beata, lat 43, zam. Klaudyn
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. OSIŃSKI Wacław Zbigniew, lat 54, zam. Klaudyn
Okręg Nr 6
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. GĄSOWSKA Katarzyna Anna, lat 32, zam. Stare Babice
2. MAINKA Bernarda Maria, lat 53, zam. Stare Babice
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. JABŁECKI Wojciech, lat 31, zam. Stare Babice
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. SKRZECZKOWSKA Lucyna Pelagia, lat 58, zam. Stare Babice
2. SZUBA Tomasz, lat 37, zam. Stare Babice
Lista nr 25 – KWW „OŚWIATA”
1. BOCHEŃSKA Maria Teresa, lat 56, zam. Stare Babice
Lista nr 29 – KWW ALTERNATYWA
1. KOS Michał Kazimierz, lat 29, zam. Stare Babice
Okręg Nr 7
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. KAŁUZIŃSKA Wiesława Helena, lat 57, zam. Lipków
Lista nr 22  – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
SZCZERBIEC
1. KORDEK Magdalena, lat 31, zam. Lipków
Lista nr 23 – KWW „JEDNA GMINA”
1. KACZURBA Agnieszka Barbara, lat 38, zam. Lipków
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. WAWRZYNIECKI Ireneusz, lat 37, zam. Lipków
Okręg Nr 8
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. KARPIŃSKI Radosław Piotr, lat 31, zam. Zielonki Parcela
Lista nr 22  – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
SZCZERBIEC
1. WIELEBA Wiesław, lat 45, zam. Zielonki Parcela
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. LESISZ Stanisław, lat 72, zam. Zielonki Parcela
Okręg Nr 9
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. GRZYBOWSKI Krzysztof, lat 45, zam. Stare Babice
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Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. KUNCEWICZ Henryk, lat 56, zam. Koczargi Stare
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. CHMURSKI Adam Stanisław, lat 27, zam. Koczargi Stare
Lista nr 27 – KWW R. JASTRZĘBSKIEJ
1. JASTRZĘBSKA Renata, lat 36, zam. Koczargi Nowe
Okręg Nr 10
Lista nr 23 – KWW „JEDNA GMINA”
1. SUMKA Sławomir, lat 36, zam. Wierzbin
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. MAZIARZ Witold, lat 47, zam. Wojcieszyn
Okręg Nr 11
Lista nr 22  – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
SZCZERBIEC
1. SKROŃSKA Beata, lat 35, zam. Wierzbin

Lista nr 25 – KWW „OŚWIATA”
1. SZCZEPANIK Justyna Stanisława, lat 42, zam. Zalesie
Lista nr 26 – KWW BABICE 2010
1. KURZELA Robert Tomasz, lat 26, zam. Wierzbin
Okręg Nr 12
Lista nr 21 – KWW NASZA GMINA
1. WIŚNIEWSKI Tadeusz, lat 58, zam. Borzęcin Duży
2. SZUBA Krzysztof, lat 28, zam. Borzęcin Duży
Lista nr 22  – KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
SZCZERBIEC
1. PODRAŻKA Maryla, lat 53, zam. Topolin
2. PASEK Barbara, lat 57, zam. Borzęcin Mały
Lista nr 24 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
1. ADAMSKI Artur Antoni, lat 34, zam. Borzęcin Duży
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
( – ) Teresa Salamucha

Lista zarejestrowanych kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Okręg Wyborczy Nr 2 dla gmin Stare Babice i Izabelin
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BIAŁAS Wojciech Andrzej, lat 51, zam. Izabelin
2. KOMOROWSKI Bartłomiej Piotr, lat 23, zam. Latchorzew
3. KACZAN Leszek, lat 54, zam. Hornówek
4. KOCZUBA VEL PIETRZYKOWSKI Adrian, lat 18, zam. Stare
Babice
5. PUZA Hubert Adam, lat 27, zam. Truskaw
6. KRAWCZYK Jan, lat 63, zam. Latchorzew
7. ŻUŁAWNIK-BORSTERN Małgorzata Elżbieta, lat 48,
zam. Latchorzew
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. UJAZDOWSKA Lidia, lat 46, zam. Izabelin
2. NAPIÓRKOWSKI Jarosław, lat 30, zam. Stare Babice
3. MĄCZKA-LEONHARDT Artur Tomasz, lat 53, zam. Hornówek
4. KUŹNICKA Barbara Maria, lat 63, zam. Zielonki Parcele
5. KOZIEŁ Tadeusz Roman, lat 67, zam. Hornówek
6. MĄKOSA Tomasz Marcin, lat 57, zam. Latchorzew
7. HERMAN Mirosława, lat 49, zam. Sieraków
8. WINKLER Maria Urszula, lat 53, zam. Stanisławów
Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 70a
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Wójt
Gminy podał do publicznej wiadomości Zarządzenie
Nr 359/2010 określające wykaz miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach samorządowych 2010 r.  

Wykaz tablic ogłoszeniowych
Szczegółowa lokalizacja
L.p. Nazwa miejscowości umieszczonej
tablicy ogłoszeniowej
1 Babice Nowe
ul. Ogrodnicza (przy rondzie)
Jasińskiego/
ul. Warszawska (koło przystanku
2 Blizne
Lubiczów
autobusowego)
3 Borzęcin Duży
ul. Warszawska/Poprzeczna
4 Janów
ul. W. Sikorskiego
ul. W. Lutosławskiego 9,
5 Klaudyn
ul. J. Ciećwierza 51
6 Kwirynów
Plac Kwirynowski
ul. Akacjowa 12 (przy przystanku
7 Koczargi Stare
autobusowym)

9. MIŃKOWSKI Bogdan Stefan, lat 62, zam. Klaudyn
10. URNIAŻ-SZYMAŃSKA Ewa Anna, lat 53, zam. Izabelin
Lista nr 20 – KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN
1. ŻYCHLIŃSKI Jan, lat 56, zam. Zielonki Parcele
2. TENEROWICZ Barbara Maria, lat 57, zam. Izabelin C
3. SZPINDLER Jerzy Stefan, lat 62, zam. Klaudyn
4. GÓRKA Ryszard, lat 49, zam. Truskaw
5. STĘPNIAK Jolanta Teresa, lat 60, zam. Latchorzew
6. DZIEKAŃSKI Andrzej, lat 52, zam. Laski
7. FERTNER Ireneusz Piotr, lat 60, zam. Blizne Jasińskiego
8. PILASZEK Beata Katarzyna, lat 45, zam. Hornówek
9. WIŚNIEWSKI Wojciech, lat 49, zam. Borzęcin Duży
10. ZAJĄC Marcin Piotr, lat 39, zam. Zielonki Parcela
W powiecie warszawskim zachodnim zostanie wybranych
21 radnych. Gmina Stare Babice wraz z gminą Izabelin tworzą jeden okręg wyborczy Nr 2, w którym wyborcy wybiorą
5 radnych.

8

Latchorzew

9

Lipków

10 Mariew
11 Stare Babice
12 Wojcieszyn
13 Zielonki Parcela

ul. Mjr. H. Dobrzańskiego
„Hubala” – (w rejonie przystanku
autobusowego)
ul. J. Paschalisa Jakubowicza
nr 113 - (przy sklepie spożywczym)
przy zbiegu ul. Spacerowej
i Kwiatowej (w rejonie przystanku
autobusowego)
w Rynku
ul. Warszawska 511 (koło sołtysa)
ul. Warszawska (przy sklepie „Sagina”)

Wszystkie tablice ogłoszeniowe są oznaczone winietą z informacją o treści: „WYBORY SAMORZĄDOWE”. Każdy zarejestrowany komitet wyborczy ma możliwość nieodpłatnego umieszczania materiałów wyborczych na ww.
tablicach.
Uprasza się, by wskazane tablice były wykorzystane
przez komitety wyborcze,   przyjmując zasadę   równości dostępu do umieszczenia materiałów wyborczych
wszystkim komitetom na terenie gminy Stare Babice.
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SPORT

OGŁOSZENIA

Indywidualne Biegi Przełajowe w Zielonkach
Na sportowych obiektach LKS
„Naprzód” Zielonki przy ul. Południowej na początku października odbyły się XI Indywidualne Biegi Przełajowe. Na starcie stawiło się
prawie pięciuset reprezentantów
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

6. Jakub Tembikowski – SP Stare Babice.
1000 m dziewcząt (rocznik 1997):
1. Róża Skorupowska – Gim. nr 1 Łomianki, 2. Karolina Leśniewska –
Gim. Koczargi Stare, 3. Karolina
Budzowska – Gim. Płochocin.
1000 m dziewcząt (rocznik 1995): 1. Ewelina Zwierzyńska – Gim. Ożarów Maz., 2. Justyna Smolińska – Gim. Kampi-

wego wraz z zapleczem socjalnym, z dużymi przestronnymi szatniami, prysznicami i gabinetami odnowy biologicznej.

Szef sportu w naszym powiecie – Radosław Karpiński
– udziela zawodnikom ostatnich rad przed biegiem

Niska temperatura i grząski teren nie
ułatwiały zmagań na trasach biegowych.
Młodzież dzielnie wznosiła się na wyżyny
swoich możliwości, pokonując dystans i
swe słabości. Poniżej prezentuję miejsca reprezentantów z gminy Stare Babice w wybranych biegach, na tle innych
zawodników.
1000 m chłopców (rocznik 2000
i młodsi): 1. Adam Stępniak – SP nr 1
Błonie, 2. Piotr Nowicki – SP Borzęcin
Duży, 3. Tomasz Krawczyk – SP Borzęcin Duży.
1000 m chłopców (rocznik 1999):
1. Mateusz Maliszewski – SP Kampinos,
2. Szymon Kołodziej – SP Płochocin, 3.
Wojciech Rzewuski – SP Borzęcin Duży,

Trener Zygmunt Karlicki – Prezes KS „Olymp”
Błonie dawał sygnał do startu zawodnikom. Przez
lata pracy wychował wielu lekkoatletycznych
Mistrzów Polski

nos, 3. Katarzyna Preś – Gim. Koczargi
Stare.
1500 m chłopcy (rocznik 1995):
1. Michał Kiełbasa – Gim. Koczargi Stare,
2. Jacek Suwara – Gim. Kampinos, 3. Hubert Owczarek – Gim. Koczargi Stare.
Tereny przy ul. Południowej w Zielonkach dają dzieciom i młodzieży możliwość zdrowej sportowej rywalizacji w
duchu idei Igrzysk Olimpijskich. Powstało
kolejne boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz trybunami. Rozwój i postęp w sporcie są
tak samo potrzebne jak w innych dziedzinach życia.
Jednak nie trzeba być znawcą sportu,
aby stwierdzić, że jest jeszcze wiele do
zrobienia. Wydaje się, że kolejnym właściwym krokiem w tym miejscu powinno
być rozpoczęcie budowy budynku klubo-

Bieganie dobrze służy urodzie

Nadeszły czasy konkurencji animatorów sportu z komputerami, Internetem i telewizją, które to coraz częściej
wybierają młodzi ludzie. Wystarczy dobrze ustawić parametry gry w komputerze, aby zostać mistrzem świata w każdej dyscyplinie sportu, nie wychodząc z
domu i nie roniąc ani jednej kropli potu.
Tylko jakie wówczas będziemy mieli społeczeństwo?
Ciągłe uświadamianie młodym potrzeby ruchu i jego korzystnego działania na psychikę i cały organizm jest zadaniem nas, dorosłych.
rk.
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typu wydarzenie w naszej lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Baranowska, organizatorka warsztatów. - Tematem spotkania będzie oddziaływanie jogi
i niektórych jej pozycji (asan) na fizjologię człowieka. Warsztat będzie okazją
do wspólnego treningu i doświadczenia korzyści płynących z ćwiczenia jogi
– podkreśla.
Zajęcia z profesorem Szopą odbę-
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Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/364/10 z dnia 22 września 2010 r.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Izabelina, gmina Izabelin
Powierzchnia
Cena
Wadium
w ha
wywoławcza
1.
202/5
0,12
840.000,
42.000,00
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek VAT.
L.p.

Nr ew. działki

• dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
WA1M/00481456/0,
• działka nr ew. 202/5 powstała w wyniku podziału działki nr ew. 202/2,
• Gmina Izabelin stała się właścicielem działki nr ew. 202/2 w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66154 z dnia 18.06.2010 r.,
• nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi mienie gminne,
• nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań,
• nieruchomość położona jest na terenie objętym ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Izabelin Północny, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr IX/53/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. Zgodnie
z ustaleniami planu nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencyjnym (oznaczony symbolem planistycznym MNZ),
• dojazd do nieruchomości od dróg publicznych utwardzonych: ul. Jałowcowej i ul. Słonecznej,
• bezpośredni dostęp do mediów, m.in. wodociąg, gazociąg, energetyka, telekomunikacja.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2010 r. o godz. 1200 w sali nr 124 (I p.) w Centrum Kultury Izabelin
przy ul. J. Matejki 21 w Izabelinie.
• oferent winien zapoznać się z regulaminem przetargu,
• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Gminy Izabelin II Oddział PKO BP S.A. w Warszawie Nr konta 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208,
• termin wpłaty wadium: do dnia 16 grudnia 2010 r. (włącznie),
• w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Architektury i Geodezji Urzędu Gminy Izabelin – Maciej Patrycy i Magdalena Piskorz, pok. nr 2 (tel. 022 722–89–62, e-mail: geodezja@izabelin.pl). Materiały przetargowe można uzyskać nieodpłatnie
w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 IZABELIN, w godzinach pracy (pon. 900-1800, wt.-pt. 800-1600).

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu
Wójt Gminy Stare Babice na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość zabudowana położona we wsi Borzęcin
Duży przy ul. Warszawskiej 818, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 626/12 o pow. 1957 m2 . Najem na okres 5 lat z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.

Zwycięzcy biegu na 1000 m chłopców
(rocznik 2000 i młodsi)

Spotkanie z mistrzem jogi
Janusz Szopa, profesor katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego i autorytet w świecie jogi, 4 
grudnia poprowadzi bezpłatny warsztat dla mieszkańców naszej gminy.
Będzie to możliwe dzięki współpracy szkoły jogi HALASANA, działającej
w Starych Babicach oraz Izabelinie z
profesorem Szopą.
- Wydaje mi się, że to pierwsze tego

Izabelin, dnia 18 października 2010 r.

dą się 4 grudnia (sobota) w godzinach
17.00-20.00 w izabelińskiej (z przyczyn
wielkości lokalu) siedzibie szkoły jogi Halasana, przy ul. 3-go Maja 5.
WSTĘP WOLNY.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich zainteresowanych o wcześniejszy kontakt, tel.: 504 77 08 09.

Sprzedam brykiet opałowy dębowy
tel. 603 849 220

szklenie u klienta

• pełny zakres usług • lustra • konkurencyjne ceny!

tel.: 602-285-338

Gabinet Dentystyczny
Robert i Beata Dereniewicz
Ul. Janowskiego 1 Osiedle Latchorzew
Tel. 022 722- 09- 32,
0601-33-83-86, 0601-35-39-45
Przeglądy i porady bezpłatnie!
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Zapraszamy do nowo otwartego
autoryzowanego serwisu KIA
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Przeglady gwarancyjne marki KIA
Przeglądy pogwarancyjne wszystkich marek
Naprawy silników
Dla pierwszych
Zawieszenia
100 klientów, upominek.
Układy hamulcowe
Do końca roku 2010r.

Geometria
10% rabatu
Wulkanizacja
na części i robocizne.
Elektryka
Diagnostyka komputerowa wszystkich marekk
Naprawy powypadkowe

adres:

Babice Nowe ul. Ogrodnicza 11a Tel. 22 721 01 72
GEOBAKS
Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
e-mail: geobaks@poczta.onet.pl

tel. 722-97-25, 500-057-275

Wykonujemy usługi z zakresu:
GEODEZJI (mapy, podziały, inwentaryzacje, kartoteki)
BUDOWNICTWA (adaptacje, nadzory, świadectwa energetyczne)
NIERUCHOMOŚCI (pośrednictwo kupno – sprzedaż)

Z Gazetą Babicką 10% rabatu!

ZAPRASZAMY, CENY KONKURENCYJNE!

„Minex”

Opał ekologiczny • Drewno kominkowe
Brykiet trocinowy • Pellet granulat
Eko groszek • Koks Węgiel
Skup złomu stalowego
Wyroby betonowe
Ogrodzenia stalowe – panelowe, siatka
Stare Babice ul. Ogrodnicza 2
tel./fax (022) 722-90-31, 0600-285-898

